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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Implementasi Kebijakan Publik 

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesiaberarti 

pelaksanaan atau penetapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengansuatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasimenurut Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier (dikutipLeo Agustino,2012:139)implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaandasar, bisanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintahatau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 

badanperadilan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (dikutip Leo Agustino,2012:139)implementasi 

kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik olehindividu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalamkeputusan kebijaksanaan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek 

diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para 

pelaksana kebijakan,dan prilaku sasaran. impementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa 

dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan  
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sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakanyang 

harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Menurut George C. Edward III (dikutip leo agustino,2012:149) dalampandangan, 

impelementasi kebijakan dipegaruhi oleh, yaitu :(1)komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) 

struktur birokrasi. 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikanpada organisasi 

atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakankebijakan,dan bagaimana struktur 

organisasi pelaksana kebijakan. 

Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber dayapendukung, 

khususnya sumber daya manusia.Hal ini berkenaan dengan kecakapanpelaksana kebijakan secara 

efektif. 

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakanpublik 

tersebut.Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untukmelaksanakan 

kebijakan. 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yangmenjadi 

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimanaagar tidak terjadi 

bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadi prosesimplementasi menjadi jauh dari 

efektif. 

Menurut Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan pelaksanaan programnasional E-KTP 

dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (content ofpolicy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). 

a. Content Of Policy Menurut Grindle adalah : 
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1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalamisi 

kebijakan. 

2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target 

groups. Contoh : masyarakat diwilayah slum areas (daerah kumuh) lebih sukamenerima 

program air bersih dan perlistrikan daripada menerima programkredit sepeda motor 

3. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuahkebijakan) 

contoh : progrgam yang bertujuan untuk mengubah sikap danperilaku kelompok sasaran 

relatif lebih sulit diimplementasikan dari padaprogram yang sekedar memberikan bantuan 

kredit atay bantuan beras kepadakelompok masyarakat miskin. 

4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah 

program sudah tepat disuatu lembaga. 

5. Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan 

telahmenyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci. 

6. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuahprogram 

didukung sumber daya yang memadai. 

b. Context of implementation Menurut Grindle adalah : 

1.power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan,dan strategi 

dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besarkekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 

dimiliki para aktor yang terlibatdalam implementasi kebijakan. 
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2. Institusion and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yangberkuasa) 

artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

3. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon daripelaksana) 

artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasarankebijakan. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu: 

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 

3. Adanya hasil kegiatan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasikebijakan adalah 

suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatuaktivitas atau kegiatan yang 

terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasildengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. 

Dari beberapa defenisi implementasi diatas, maka penulis mengartikanimplementasi 

kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telahdirencanakan, dibuat dan 

disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperolehhasil yang diharapkan dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.2Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Implementasi Kebijakan 

 Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui 

variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan  
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suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi 

kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi 

kebijakan, namun kali ini peneliti bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh 

George Edward III. 

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana 

terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap implementasi. 

 Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward 

dalam Widodo, 2011:96-110). 

a. Komunikasi (Communication)  

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada 

komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian 

informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy 

implementors) (Widodo, 2011:97). 

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku 

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok 

sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa 

saja yang berhubungan dengan pelaksanaan  
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kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan 

tujuan kebijakan itu sendiri. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu 

tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi 

(consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada 

pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi 

kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk 

menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak 

yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar 

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan 

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 

b. Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam 

Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: 

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta 

bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para 

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai 

sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan efektif. 

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup  
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sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya 

manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas 

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh 

kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, 

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

2) Anggaran (Budgetary) 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau 

investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab 

tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam 

mencapai tujuan dan sasaran.  

3) Fasilitas (facility) 

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan 

perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 
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4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) 

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi 

yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara 

wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang 

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. 

c. Disposisi (Disposition)  

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting 

untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter 

penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang 

tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah 

digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka 

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya 

tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.  

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan  
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struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan 

biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan 

dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu 

panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas 

organisasi menjadi tidak fleksibel. 

Dalam faktor implementasi kebijakan perekaman E-KTP ini Pelaksanaan program e-KTP 

adalah terobosan baru dalam bidangkependudukan di Indonesia. Pada pasal 13 Undang –Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang pendaftaran penduduk menyebutkan bahwa: 

a. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK); 

b. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang 

diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada 

setiappenduduk setelah dilakukan pencatatan biodata; 

c. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam 

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sim, nomor pokok wajibpajak, 

polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumenidentitas lainnya; 

d. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang 

lingkuppenerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman nik diatur 

denganperaturan pemerintah. 
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Administarasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan 

administrasi Negara. Dari aspek kepentingan kependuduk, administarsi kependudukan 

memberikan pemenuhan hak-hak administrative seperti pelayanan public serta perlindungan 

yang berkenaan dengan dokumen kependudukantanpa adanya perlakuan diskriminatif. 

Administrasi kependudukan diarahkan untuk: 

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpadeskriminasi 

dengan pelayanan public yang propesional; 

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan sertadalam 

pelaksanaan administrasi kependudukan; 

3. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan danperistiwa 

penting; 

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 

nasional,regional,serta lokal; 

5. Mendukung pembangunan administarsi kependudukan. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 ). 

Adapun hal yang mengenai Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Implementasi e-

ktp adalah: 

a. Data base kependudukan berbasis NIK(NomorIndukKependudukan); nama lengkap, jenis 

kelamin, tanggal lahir, tempat lahir,dsb. 

b. Sidik jari;memuat geometri jari yang unik bagi setiap orang 

c. Mekanisme verifikasi dan otentifikasi; Datas idik jari dibandingkan dan dicocokkan 

dengan pemegang e-KTP menggunakan alat pemindai. 
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d. Validasi proses pelayanan public yang lain; imigrasi, perbankan, kepolisian, 

rumah‐sakit,perhotelan, transportasi, asuransi,ketenagakerjaan, perpajakan, dll. 

Adapun tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan administrasi kependudukan 

untuk: 

1. Memberi keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen pendudukuntuk setiap 

peristiwa kependudukan dan peristiwa kependudukan dan peristiwapenting yang dialami oleh 

penduduk; 

2. Memberi perlindungan status hak sipil penduduk; 

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran 

pendududk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap mutakhir dan 

mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada 

umumnya; 

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; 

5. Menyediakan data penduduk yang memadai untuk rujukan dasar bagi sektorterkait dalam 

penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan. 

(penjelasan undang-undang nomor 24 tahun 2013). 

Konsep e-KTP (elektronik KTP) adalah pembuatan KTP (Kartu TandaPenduduk) 

berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan )yang berlaku secara nasional sebagai SIN ( Single 

Identity Number ) dengan mengunakan teknologi computer dan basis data yang integratif. 

Tujuan dilaksanakannya e-KTP adalah untuk  
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menjamin kepastian hukum, tidak adanya penggandaan, mencegah pemalsuan ,keamanan data 

serta efisiensi proses kependudukan. 

Pemanfaatan data kependudukan dan e-KTP adalah : 

1. Untuk mendukung suksesnya pemilu 2014 dan pemilukada berikutnya, melaluipeningkatan 

akurasi data sebagai bahan untuk penyusunan Daftar pemilih(DAK2 dan DP4 ); 

2. Pada waktunya nanti e-KTP dapat dimanfaatkan secara lansung untukmenggunakan hak pilih 

dalam pemilu dan pemilukada; 

3. Untuk meningkatkan efektifitas administrasi pemerintah dan pelayanan publicbagi penduduk 

dalam skala nasional; 

4. Meningkatkan keamanan Negara, antara lain melalui pencegahan Terorisme,Tki 

Illegal,Trafficking dan lain-lain; 

5. E-KTP berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 67Tahun 2011. 

Tata cara penerbitan KTP Elektronik bagi wni secara misal, langkah -langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota membuat dan 

menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada camat atau nama lain; 

b. Camat atau nama lain mendatangi surat panggilan penduduk berdasarkan daftar 

penduduk WNI wajib KTP; 

c. Petugas di kecamatan atau nama lain melelui kepala desa/ lurah atau nama lainmenyampaikan 

surat panggilan kepada penduduk WNI wajib KTP; 
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d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan, mendatangi tempat pelayananKTP Elektronik 

dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yangsudah memiliki KTP; 

e. Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi datapenduduk secara 

lansung ditempat pelayanan KTP Elektronik; 

f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo,tandatangan,dan sidik jari 

penduduk; 

g. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik membubuhkan tanda tangan danstempel tempat 

pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk; 

h. Surat panggilan penduduk dimaksid sebagai bukti telah dilakukan verifikasi,pengambilan dan 

perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk; 

i. Petugas operator melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk kedalamdatabase di 

tempat pelayanan KTP Elektronik; 

j. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi datake server 

automatet fingerprint identification system di data center kemendagri; 

k. Data penduduk di simpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diriseseorang; 

l. Hasil identifikasi sidik jari sebagai mana yang dimaksud pada huruf k, apabila: 

1. Identitas tunggal , data dikembalikan ketempat pelayanan KTP Elektronik; 

2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP elektronik. 
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m. Kementrian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan danpencatatan sipil 

melakukan personalisasi dat yang sudah dilakukan identifikasikedalam blangko KTP Elektronik; 

n. Setelah dilakukan personalisasi, kementrian dalam negeri melalui direktoratjendral 

kependudukan dan pencatatan sipil mendistribusikan KTP Elektronik kedinas dan kependudukn 

dan pencatatan sipil kabupaten/kota untuk diteruskanketempat pelayanan KTP Elektronik; 

o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik,menerima KTP Elektronik danmelakukan 

verifikasi melalui pemadaman sidik jari penduduk 1:1; 

p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk dapat terjadi: 

1. Apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; 

2. Apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepadapenduduk; 

Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik, MengembalikanKTP Elektronik kementrian 

dalam negeri melalui dinas kependuduka danpencatatan sipilkabupaten/kota untuk di 

musnahkan. 

q. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan. 

Tata cara perekaman sidik jari penduduk langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik. 

2. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh petugas operator. 

3. Petugas operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan: 

a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, 

jari manis dan kelingking;dan 
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b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk,jari tengah, jari 

manis dan jari kelingking. 

4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan kadalam databasekependudukan 

ditempat pelayanan KTP Elektronik. 

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kananpenduduk juga 

direkam kedalam chip KTP Elektronik. 

Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat adalah : 

1. Dalam hasil sidik jari telunjuk tangan kanan dan/ tangan kiri tidak dapatdirekam kedalam chip 

KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yanglainnya dengan urutan jari tengah, jari 

manis, atau ibu jari. 

2. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jaritangan, tidak 

dilakukan perekaman sidik jari tangan TETAPI dilakukanperekaman pas photo wajah dengan 

kedua tangan penduduk yang bersangkutankedalam database kependudukan. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang AdministrasiKependudukan menyatan 

bahwa pemerintah propinsi berkewajiban danbertangguang jawab menyelenggarakan 

administrasi kependudukan antara lainpengelolaan dan penyajian data kependudukan skala 

propinsi yang dilakukan olehgubernur (pasal 6 ). Sedangkan dalam pasal 7 dinyatakan 

pemerintah kabupaten / kotakewajiban bertanggung jawab menyelenggarakan adminitrasi 

kependudukan antaralain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten/ kota 

yangdi lakukan bupati /kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan 

pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan. 
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Program pembuatan e-KTP merupakan proyek Nasional dengan biaya besar. pembuatan 

e-KTP memerlukan komitmen antar sektor, ditingkat pusat diperlukan kerja sama yang baik 

antara lembaga seperti Depertemen dalam negeri, Badan Perencanaan Pembagunan Nasional, 

Badan Penggajian dan Penerapan Teknologi, Kepolisian, Kementgerian komunikasi dan 

informasian, imigrasian dan lain-lain.sedangakan ditingkat daerah keterpaduan antara lembaga 

seperti bupati/wali kota, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dinas keminfo dan telematika, 

kesbanglinmas,camat,RT/RW.(Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Edisi Oktober –

Desember ,2011) 

Sementara itu lupiyadi (2001;148) menjelaskan bahwa pelaksanaanpelayanan pada 

dasarnya adalah hasil persepsi dalam bentuk public, karena hal initerbentuk setelah 

membandingkan antara hasil pelaksanaan pelayanan yang diterimadan harapan. Lebih lanjut 

lupiyadi berpendapat bahwa pelaksanaan pelayanandibangun atas adanya perbandingan dua 

faktor utama, yaitu prestasi pelanggan ataslayanan yang nyata mereka terima (perceived service ) 

dengan layanan yangsesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected service ). 

2.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyakkendala dalam 

penerapannya.Berbagai sistem telah dicobakan namun belum membuahkan hasil optimal. 

Misalnya: adanya validitas data kependudukan yang akurat, dan terciptanya sistem pelayanan 

administrasi kependudukan yang susah diakses dan lambat pelayanannya Kekacauan sistem 

pelayanan administrasi kependudukan ini tidak lepas dari tidak terintegrasinya pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun  
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2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Hal ini tentu bertolak belakangdengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi 

pemerintahan.Salah satupenyebab Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak selesai pada waktunya 

tersebutdisebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparaturpemerintahan 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Bentuk layanan yang diharapkan masyarakat dari 

pemerintah adalah adakemudahan dalam pengurusan kepentingan dan mendapatkan pelayanan 

yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, serta mendapatkan perlakuan 

yang jujur dan terbuka. 

Tampaknya pembagian tugas/kewenangan dalam menyelenggarakan urusan administrasi 

kependudukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, secara administrasi tidak ada 

masalah. Namun dalamprakteknya karena Pemerintah Provinsi hanya diposisikan sebagai 

coordinator dan pembina tanpa ada  kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan 

urusan ini tidak focus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.Ini lah yang menjadi faktor utama 

dalam hal yang menghambat implementasi kebijakan perekaman E-KTP belum berjalan secara 

maksimal. 

2.4 Konsep Islam 

Dalam Islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan dalam Al- 

Qur’an .dari pedoman umat Islam tersebut jika benar-benar berpegang teguh, sudah 

pastinya kita tidak akan tersesat. Dan seharusnya memang seperti itulah kita hidup, 
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baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan pekerjaan. Dalam hidup pun kita 

juga harus saling membantu, sekalipun itu hanya sebatas saling menasehati. . Untuk 

itu dalam pembahasan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan kepada 

masyarakat sudah seharusnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan memanglah untuk 

kepentingan masyarakat.Ini merupakan nilai-nilai moral dalam dalam kehidupan 

sehari-hari yang tidak dapat di tinggalkan. Menurut Qardhawi (2000:175) adabeberapa nilai 

moral yang harus di perhatikan: 

a. Jujur 

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan amanah-amanahyang 

diberikan.Salah satu dari sekian sifat dan moral utama seorang manusia adalah 

kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar fundamental dalam pembinaan umatdan 

kebahagiaan masyarakat. Firman allah swt berfirman dalam surat at- taubah ayat 119 

              

Artinya: 

” Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklahkamu 

bersama orang-orang yang benar (jujur)”. 

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita dapat berprilaku jujurkarenakejujuran 

menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. 

 

 

 

2.Amanat 
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Dalam Qardhawi (2000: 177) amanat adalah mengembalikan hak dan apasaja kepada 

pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidakmengurangihak orang lain, baik 

berupah harga atau upah. Allah SWT berfirmandalam surat An-Nisa ayat 58. 

                       

     

Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangberhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allahmemberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu.Sesungguhnya Allahadalah Maha mendengar lagi Maha Melihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran. 

Sumber : George C. Edward lll 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskanbahwa 

analisa tentang pelaksanaan perekaman E-KTP di kecamatan mandau kabupaten bengkalis 

dipengaruhi oleh komunikasi,sumber daya, disposisi  

dan struktur birokrasi yang bertujuan agar tercapainya keberhasilan pelaksanaan program E-

KTP. 

2.6Konsep Operasional 

a) Defenisi konsep  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karyailmiah yang 

berjudulAnalisis Implementasi Kebijakan Perekaman E-KTP Di Kantor Disdukcapil Duri 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.Adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan 

Menurut rivai (2004;309) pelaksanaan adalah suatu fungsi dari motivasidan kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang  yangsepatutnya memiliki derajat kesetiaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. 

 

2. Pelaksanaan E-KTP 

Implementasi 

kebijakan 

perekaman E-KTP 

1.komunikasi 

2.sumber daya 

3.disposisi 

4.struktur birokrasi 

Keberhasilan 

implementasi 

kebijakan perekaman 

E-KTP. 
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Pelaksanaan program E-KTP adalah terobosan baru dalam bidangkependudukan di 

Indonesia. Program ini dilaksanakan tidak dapat dipisahkan darikelemahan yang terdapat dalam 

KTP yang berlaku selama ini di Indonesia. 

b) Variable 

Adapun Variable dalam penelitian ini adalahAnalisis Implementasi Kebijakan Perekaman 

E-KTP Di Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

c) Indikator 

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kebijakan 

Publik (Teori Edward III 

dalam Leo Agustino 

2012:149) 

1. Komunikasi 

 

 

 

2. Sumber Daya 

 

 

 

 

3.Disposisi 

 

 

4. Struktur Birokrasi 

-Transmisi  

-Kejelasan  

-Konsistensi 

 

-Staff  

-Informasi 

-Wewenang 

-Fasilitas 

 

-Pengangkatan Birokrasi  

-Insentif  

 

-Kesediaan dan komitmen 

Sumber:Leo Agustino, 2012, implementasi Kebijakan Pablik,149. 

2.7  Peneliti Terdahulu 

Ridho anggi maryanto (2012) yang melakukan penelitian dengan judul:“Analisis 

Pelayanan Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk DikantorCamat Tambang 

Kabupaten Kampar”. Pembahasan dalam penelitian ini  
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adalah banyaknya keluhan masyarakatterhadap pelayanan administrasi pembuatan kartutanda 

penduduk sebagai identitas masyarakat. Hasil penelitian ini adalah 8 dari 19karyawan yang 

memberikan pelayanan administrasi dikategorikan belummemberikan pelayan secara maksimal. 

Selajutnya penelitian yang dilakukan oleh Puguh Adi Nugroho (2008)melakukan 

penelitian berjudul:” Evaluasi Penerapan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan 

(SIAK) Pada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Semarang”.Permasalahan 

dalam penelitian ini adalahpengevaluasi penerapan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) dikota semarang beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. 

Menunjukkanpada bagian political will , sumber daya manusia dan value atau manfaat 

denganadanya SIAK sudah cukup baik, sedangkan pada infrastruktur, sosialisasi dana anggaran 

masih terdapat kekurangan. Adapun kendala dihadapi dalam penerapanSIAK adalah sarana dan 

prasarana yang masih kurang jumlahnya, sosialisasiyang tidak dilakukan berkala, serta anggaran 

pengadaan sarana dan prasaran yangmasih minim. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Teguh Segoro (2009), yangmelakukan 

penelitian dengan judul: “ Birokrasi Proses Penerbitan E-KTP Dikecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru”.permasalahan dalam penelitian ini adalahbelum adanya basis sistem pelayanan 

terpadu yang menghimpun data penduduk dariseluruh Indonesia. Kenyataan tersebut 

memberikan peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat di 

salah gunakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini adalah Kesimpulan 

umum yang dapat adalah dalam pratiknya birokrasi proses penerbitan E-KTP di 

KecamatanTampan.  
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belum bisa dikatakan berjalan baik .Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala yang dihadapi 

seperti ketidak seimbangan beban kerja pegawai dalam melaksankan tugasnya, masih kurangnya 

sarana dan prasarana pendukung, dan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang nya 

kedisplinan kinerja pegawai. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rezza Perdana Suryana yang melakukan 

penelitian dengan judul “ Kinerja Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda “. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 

mengetahui kinerja dan hasil pelayanan e-KTP di Kantor Samarinda Ulu. Populasi yang diambil 

dalam penelitian ini adalah 60 orang yang sedang menerima pelayanan e-KTP .Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, kinerja pelayanan e-KTP di Kantor Kecamatan Samarinda 

dinyatakan sudah cukup baik dansesuai, hanya yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan kinerja lebih baik. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Masadib Akmal Vyandri,yang melakukan 

penelitian dengan judul “Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-

KTP (Suatu Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP dan tingkat kepuasaan masyarakat atas layanan e-

KTP.Metode penelitiannya adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses pembuatan e-KTP masih panjang dan berbelit.Masyarakat sangat mendukung atas 

program e-KTP, tetapi pelaksanaan sentralistik, keterbatasan peralatan, ketidakjelasan jadwal 

perekaman, dan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan cepat dan tepat. 

 


